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 נוכחים:

 אביגדור יפת, יו"ר

 מזכיר בינ"הנחום אסד, 

 מר מאיר כהן, שר הרווחה

  הרב בן ציון בר שלום גב' אלה ונה, חברה

 מר שלמה קלדרון מר אפרים טואבש, חבר

 מר אהרון מר ראובן פרי, חבר

 מר שי בירן מר יוסף אילוז, חבר

 גב' צפרה דואק מר אליהו אלבס, חבר

 מר גדעון בן ישראל מר רוני כהן, חבר

 ב' רות רזניקג מר יחזקאל אנגלר, חבר

 מר גבי סבג גב' מאיה חסקל, חברה

 מר יהונתן דקל, חבר

  גב' רינה קרן, חברה

  מר נימר מולא, חבר

  מר אלי ארביב, חבר

  גב' דפנה הר אבן

  עו"ד לייזה גולדברג

  עו"ד רפי מלאכי

  מר רוני לוי

  גב' חרות כורש

  מר דוד גולן

 מר אלי בן גרא

 מר מיכאל כוכבי

 מר יוסי ברבי
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 של בינ"ה רווחהסדר יום לישיבת ועדת ה

 

 

 

 על סדר היום:

 

, יו"ר בינ"ה –דברי ברכה  -  מר שלמה אביטן

, עו"ד, יו"ר אגף הרווחה וחבר  - דברי ברכה, מר רפאל מלאכי

 מועצת הביטוח הלאומי

 מר אביגדור יפת, יו"ר ועדת הרווחה –דברי פתיחה  -

 מר מאיר כהן, שר הרווחה והשירותים –מרצה אורח  -

 םיהקהילתי

מדדי העוני והפערים החברתיים, הקיצוצים  –על הנושא  

הלאומי והשלכותיהן החברתיים לאור  הביטוחבקצבאות 

 ממצאי דו"ח העוני של הביטוח הלאומי
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 םימר מאיר כהן, שר הרווחה והשירותים הקהילתי –מרצה אורח 

צבאות מדדי העוני והפערים החברתיים, הקיצוצים בק –על הנושא 

הלאומי והשלכותיהן החברתיים לאור ממצאי דו"ח העוני של  הביטוח

 הביטוח הלאומי

 

שלום לכולם, צהריים טובים, אנחנו  אביגדור יפת, יו"ר:

באיחור לא גדול, אבל השר, מה  

לעשות, עסוק, דברים בלתי צפויים יש לו1 אני מקדם בברכה את שר 

 צל קורתנו1הרווחה והשרותים החברתיים, ברוך בואך ל

 

חברים, חברות, יש פה אנשים נכבדים  

מאוד, אני לא אעבור אחד אחד, אבל יש כמה שאני צריך להזכיר 

אותם, חייב1 קודם כל רות רזניק, יו"ר ועדת הרווחה והבריאות, כלת 

 פרס ישראל, שמכבדת אותנו בנוכחותה1

 

, עו"ד, גם ראש האג 1הגמלאיםגדעון בן ישראל, יו"ר  ף וחבר רפי מלאכי

נחום, מזכיר בינ"ה1 יו"ר בינ"ה כמובן  1 הביטוח הלאומימועצת 

, היה צריך לנסוע לחיפה1 אנחנו קצת מתנצל, לפני דקות הוא יצא

דואק, יו"ר העובדים הסוציאליים1 ועוד ועוד יש פה1  האיחרנו1 גב' צפר

הרב בן ציון בר שלום, רב ההסתדרות, הנכד הבכור של הרב עובדיה 

 של הרב נמצאת חברת הנהגת ההסתדרות1 יוסף, הבת

 

 אני פגשתי את עדינה פעם1 השר מאיר כהן:
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ון  , עדינה זאת  :בר שלוםהרב בן צי עדינה זאת אמא שלי

 1  האמא שלי

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

אני מודה לכב' השר שנענה להזמנה  אביגדור יפת, יו"ר:

ושאים והגיע לכאן לדבר בעיקר על הנ 

החברתיים שהם בוערים והם אקטואליים לכל יום, בפרט הימים האלה, 

ו, כמעט כל הנושאים בתחום החברתי, מה גם  אם שמעתם היום ברדי

, עכשיו צריך להתפרסם גם הדו"ח החדש של הביטוח שלאחרונה

, ואנחנו יודעים מה המצב בדיוק, אני לא רוצה  הלאומי על מצב העוני

חילקתי לכם גם חומר כתוב1 מכיוון שהשר מוגבל עכשיו להאריך בזה, 

אבל באמת ברכות קצרות  גם קצת בזמן אז אנחנו ניגש ישר לעניין1

, רפי מלאכי בבקשה1  ממש בכמה מילים, קצר ולעניין

 

טוב, שלום לכולם, בהזדמנות זו  רפי מלאכי:

אנחנו רוצים לברך את השר גם על  

כחצי שנה1 אנחנו שמחים בואו לכאן וגם על כניסתו לתפקיד לפני 

לעקוב אחרי פעילותך כב' השר וההצלחה שאתה הבאת מדימונה אנחנו 

רואים שגם בתקציב האחרון במשרד הרווחה אז השר הצליח להעלות 

 טיפה את התקציב, לפחות לא להוריד1

 

ון גדול במשרד הזה, לפני כ , שנה הייתי עם ישי במשרד 41 -יש לי ניסי

שעות מאבקים, אז אני  34אבקים שם שיש, עכשיו אני יודע את המ

שמח שאתה מצליח, וכמו שציין אביגדור, אני חבר מועצת הביטוח 

 הלאומי, 
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ובימים האלה, כמו שכב' השר יודע,  :רפי מלאכי

יש דיון על התקציב לא מכבר, אנחנו  

, והייתי רוצה,  יושבים שם כמעט כל יום בדיוני התקציב בביטוח לאומי

לם כאן ישאלו שאלות ויהיה דיון מעניין ומרתק, אם כי אני מניח שכו

אבל יש  אני בטוח שכבודו לא יצליח למלא טיפה כי הזמן לחוץ מאוד,

לי רק שלוש נקודות שהייתי רוצה, שאני בטוח שכולם היו רוצים 

זה  – 4לשמוע, התייחסות, שלוש נקודות ככה בקצרה הייתי נוגע בהן: 

רסם את הדו"ח של ביטוח לאומי ואנחנו ילדים עניים, אנחנו תיכף נפ

שעתיים ושוב  –שוב פעם נזדעזע, אני מניח נתפוס כותרות של שעה 

 פעם ישכח, כולם ילכו לסבלותיהם1

 

אנחנו כאן בבית ההסתדרות גם לצערנו רואים את האנשים  –דבר שני 

העובדים, העובדים העניים של ישראל, גם שני בני הזוג שעובדים 

 נחשבים כעניים בישראלoecd 1הדוחות של  ולצערנו עפ"י

 

, זה נושא של מחירי הדירות, אז כבודו גם נמצא בממשלה  דבר אחרון

היום, בין מקבלי ההחלטות, ואנחנו מזדעזעים, השכם והערב אנחנו 

רואים כל מיני פרסומים, גם היום היה וגם אתמול שהדירות רק ילכו 

, ואני 41% -בקרוב ל והשמאי הממשלתי פרסם שהדירות יעלו השנה

לרוצה להכניס פוליטיקה, אנחנו גם לא אנשים פוליטיים, אבל בפרסום 

האחרון של הבחירות, במאבק שהיה בבחירות אמרו אנחנו נסיר כמה 

מכשולים מהדרך שהפריעו לדירות לרדת, הסירו את המכשולים 

לכאורה, כאילו שאותם מכשולים שגרמו שהדירות יעלו הם כבר לא 

,  הזאת, אני בטוח בממשלה  שרובם מבינים למה אני מתכוון
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אבל בכל זאת אנחנו רואים פרסום  :רפי מלאכי

שעות האחרונות שהשמאי  34 -מה 

1 זה 41% -הממשלתי אומר שהדירות ילכו ובשנה הקרובה רק יעלו ב

 מזעזע, אבל כבודו שיתייחס לכך1

 

יש לי שאלה אליך, מי זה אנחנו  :רוני כהן

 נזדעזע? 

 

 כולנו מזדעזעים1 פי מלאכי:ר

 

שנה  21לא, אני לא מזדעזע, אני כבר  :רוני כהן

 םממשלות, כול 41בפוליטיקה, עברתי  

 , השבע לא רואה את העני1סרטאותו 

 

אני ממש לא מרשה לך להגיד שכולם  השר מאיר כהן:

 אותו זבל1 

 

 אותו דבר כולם1 :רוני כהן

 

 לא, הוא אמר סרט1 רפי מלאכי:

 

 כולם אותו סרט1 :הןרוני כ

 

 טוב, אוקי, תודה רבה1 אביגדור יפת, יו"ר:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(



 

 

 4414413142 ועדת רווחה של בינ"ה                                              

 

 

 

 

8 

 

 בצורה מסודרת1 אביגדור יפת, יו"ר:

 

 אני באתי ממקום, השר מאיר כהן:

 

 אני יודע מאיפה באת, :חבר

 

 , בוא, בוא נעשה דבר,-עזוב, אל ת השר מאיר כהן:

 

 מכפר שמריהו1 אני לא באתי :חבר

 

 בוא נעשה דבר כזה, השר מאיר כהן:

 

 בואו נעשה את זה מסודר ומכובד1 אביגדור יפת, יו"ר:

 

 אני באתי לכבד אותך1 השר מאיר כהן:

 

 הו בדיוק, נעשה את זה מסודר1 אביגדור יפת, יו"ר:

 

אני באמת לא מוכן שבשום מקום  השר מאיר כהן:

יצעקו וירימו את הקול, בוא תדבר  

יתי יפה ואני אחזיר לך, כל מה שתרצה נענה לך, אבל באמת אל א

תנהלו שיח של זה, זה לא, זה לא מכובד, אני לא מרגיש פה שאני 

 נמצא באיזה מקום שאני צריך לריב1

 

 נכון מאוד, אורח שלנו מכל הלב1 אביגדור יפת, יו"ר:
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 עד עכשיו רבתי, השר מאיר כהן:

 

 ברדיו1 שמענו היום אביגדור יפת, יו"ר:

 

 זה העבודה שלך, לריב1 :חבר

 

 )צוחקים(

 

 וואללה1 השר מאיר כהן:

 

אנחנו נשמע עכשיו את השר, בהמשך  אביגדור יפת, יו"ר:

עוד כמה וכמה התייחסויות קצרות  

 של האנשים המכובדים שנמצאים פה1

 

פגשתי נציגות של הורים שהוציאו  השר מאיר כהן:

להם את הילדים, היה צריך לריב  

איתם, חמש שעות היה צריך לריב איתם, כי מבחינתם הם הכי צודקים, 

ומצד הרווחה הם, סליחה, זבלים, והעובדות הסוציאליות הן השטן, 

 ואתה צריך לריב איתם1 אז עזוב באתי לפה,

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

אתה יודע אתמול מישהו שאל אותי  :חבר

י לו כשראש מתי יהיה שלום, אמרת 

 הממשלה יהיה אתיופי יהיה שלום1
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בבקשה כב' השר, בהמשך ניתן כמובן  אביגדור יפת, יו"ר:

 התייחסויות1 

 

שלום, שלום לכולם, צהריים טובים,  השר מאיר כהן:

לא איחרתי, בצבא תמיד לקצינים היה  

מין איחור של, לא איחרתי כי באמת תפסה אותי אמא שזה סוף עולמה 

ה אלי עם ילדיה, ואני מקשיב לכולם1 תודה רבה שהזמנתם והיא הגיע

 אותי1

 

אתם גוף חשוב, ההסתדרות היא גוף חשוב, בינ"ה הוא גוף חשוב מאוד 

של ההסתדרות, אני מבכה על כך שאת הנתון החשוב ביותר שהתפרסם 

מהעובדים במדינת ישראל  32%היום אתם לא מדברים עליו, אבל 

יחה אדירה, אז הנה נתון ששייך אליכם מאוגדים עם ועדים, זאת צמ

ואתם עוזבים אותו בצד, תשתפו בנתון הזה, זה חשוב, הוא חשוב לא 

 פחות,

 

 פורסם היום בעיתונות1 אביגדור יפת, יו"ר:

 

מאשר דו"ח העוני1 כי ביום שאנחנו  השר מאיר כהן:

נהיה כמו ארה"ב, ואת האיגודים  

ל הפועלים, אז המשכורות המקצועיים והגילדות יחליפו את הייצוג ש

לא תהיינה משכורות רעב אלא פחות מזה1 כי עדיין מה שמגן על 

המדינה הזאת עוד שיש בה עדיין נציגות של עובדים, שהיא הוגנת 

וזה נתון שהיום בבוקר האיר את עיני  ונלחמת בשביל העובדים שלה1

 הנתונים ובליל הנתונים שנוחתים עלינו1לא פחות מאשר סבך 
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יש זילות של עוני ויש זילות של  מאיר כהן:השר 

ילדים בסיכון בעקבות הדוחות האלה  

שבחלקם הם דוחות שאני כאיש סטטיסטיקה, ואני שבא ממערכת 

החינוך, אני אומר ככל שאתה מעלה את הנתונים והופך אותם 

של ילדים בסיכון במדינת  42%לבומבסטיים אתה עושה זילות1 אין 

רים ונערות, של ילדים שהם בסכנה, וזה גבוה של נע 31%ישראל, יש 

יותר מכל מדינה אחרת באירופה, אז לא צריך ללכת לקיצוניות ששמה 

בתוך הסל גם ילד שדוחפים אותו בביה"ס, אלא אז אתה מאבד את 

 המהות1

 

ילדים שאני יכול להגיד זה הנתון הטוב  31% -אתה צריך להתייחס ל

וחה, שהם ילדים שנמצאים בסכנה1 ביותר, של הביטוח הלאומי, של הרו

לכן זה בסדר, זה עושה כותרות וזה נחמד, אבל אתה צריך להתייחס 

 לליבה של העניין1

 

ילדים שלנו הרעבים זה  31% -אחד הדברים האיומים והנוראיים זה ש

שהם גם נערים ונערות בסכנה, בסכנה ממשיתoecd  1 –של  31%אותם 

 להפוך את זה לשגרה1ואסור להפוך את זה לשגרה, אסור 

 

ו   י אתה התייחסת,אני רוצה להקדים ולהגיד רמעכשי

 

 רוני1 :רוני כהן
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1 נסעתי ל השר מאיר כהן: , חשבתי שהדבר oecd -רוני

הראוי זה לנסוע למוסד הטוב ביותר  

בעולם שעושה מיפוי ושיודע עלינו הרבה יותר טוב ממה שאנחנו 

שם בחור מפינלנד שהוא  יודעים על עצמנו1 תתארו לעצמכם שיושב

 על מצבם של הבדואים בארץoecd  1 -אחראי ב

 

אין פוליטיקאי ישראלי ואין פקיד בכיר ישראלי שיודע על הבדואים מה 

שהוא יודע, זה פשוט מדהים1 פילוחים, אין פוליטיקאי ישראלי ואין 

שמטפל בחרדים  oecd -חרד ישראלי שיודע כמו שראש האגף ב

חרדים הישראלים1 פילוחים של משפחות, ילדים, ישראלים יודע על ה

ישיבות, מה אין, מה חסר, איך זה נקרא, הגמ"חים, זה מדהים, מי 

שם1 אנחנו עדיין לא השכלנו לייצר כאן  oecd -עושה את זה? ה

במדינה חבר'ה שעושים הערכה ומדידה כמו שהם יודעים לעשות שם 

 oecd1 -ב

 

 -ארץ הוא אחד מהגבוהים במצבם של הקשישים ומצבם של הנכים ב

oecd 1 מצבה של ישראל במקום השישי, כשיש אחרינו עוד עשרות

 מדינות1 אז צריך מאוד לדייק1

 

אין לנכים במדינת ישראל בעיה, יש בעיה גדולה מאוד שאין ארגון יציג 

של הנכים, ואז יש הרבה, הרבה מאוד נכים שהם לא מיוצגים, הם לא 

שקל ונכה  21,111ל מהביטוח הלאומי מוגדרים, ואז יש נכה שמקב

 שחולה בגלל מחלת סכרת שלא מקבל כלום1
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מעלים עכשיו ון אאני ואילן גיל השר מאיר כהן:

הצעות חוק, הוא מצטרף להצעת חוק  

ממשלתית שסוף סוף יהיה ארגון יציג לנכים, שיכניסו תחת המטריה 

ם אליהם1 של הנכים גם את אלה שהם נכי מחלות ולא כל כך מתייחסי

אז אנחנו נעשה את זה1 אבל הבעיה שלנו היא בעיה של משפחות ושל 

 ילדים1

 

מי זה,  אתמול ישבתי עם הרב יחיאל אקשטיין, אתם יודעים כולם

ואמרתי לו, ואמרתי את זה שלשום כשעניתי בשם הממשלה על הדו"ח 

1 עד היום הבעיה הגדולה שלנו היתה שמדינת ישראל ומשרדים 42%של 

ובכלל זה בוודאי משרד הרווחה, נתן לפילנתרופיה ונתן  רבים,

 לעמותות להוביל את החיים החברתיים שלנו1 

 

למה אתה לא רוצה אותי בטיפול במשפחות  –אמר לי הרב אקשטיין 

אומנה? אמרתי לו כי הטיפול במשפחות אומנה זה אחריות של מדינה, 

הגיד שהקרן אתה רוצה להצטרף? תצטרף, אבל אתה לא יכול לבוא ול

לידידות לוקחת את הטיפול במשפחות אומנה1 מי שצריך לטפל 

במשפחות אומנה זאת המדינה1 מי שצריך לטפל בעוני ילדים זאת 

 המדינה1

 

ואני ממשיל את זה לקטר, עד היום החיים התנהלו כשמשרד הרווחה 

הוא אחד מהקרונות, הוא לא הקטר, וראית מקומות שמשרד הרווחה 

ף וישבת בועדה של הכנסת, וישבה שם עמותה מסוימת שם את כל הכס

רק  –שהטיחה בוץ בפניהם של הנציגים ממשרד הרווחה, וכששאלתי 

 רגע, מי משלם את הכסף? אמרו משרד הרווחה1 
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מי מפתח את התוכניות? משרד  השר מאיר כהן:

הרווחה1 מי מבצע אותן? העמותה1  

 ום בעולם1אמרתי אלוהים אדירים, דבר כזה אין בשום מק

 

לכן המדיניות הראשונה זה להבהיר לכולם שמי שמוביל את שאלות 

הרווחה ומי שמוביל את שאלות השינויים החברתיים, מי שיוביל זה 

 משרד הרווחה, עם כל מה שמשתמע מכך1

 

זה קצת מכעיס עמותות וקצת מכעיס כל מיני אנשים שהם פועלים 

ם אנחנו לא פותחים בשם משרד הרווחה, אבל כל המכרזים שנגמרי

מכרזים חדשים, כי לאט לאט אנחנו רוצים, למשל ברשות לשיקום 

הוסטלים חזרו לרשות, אמרתי לא יפעילו אותם אנשים  1האסיר, 

 רגילים1

 

 371הייתי במעון טללים בדימונה ביום חמישי האחרון, מעון שמחזיק 

עובדים, היתה סכנה של הפרטה, הודעתי  311איש, מעסיק איזה 

 המעון לא יופרט1 ש

 

שבכל מקום שהוציאו  אני מוכיח לאנשי הכספים ולאנשי האוצר

להפרטה, בכל מקום, לא חסכו כסף, הכסף נחסך מאלה שחוסים 

 במעונות האלה, כי ממה נפשנו? אם אתה מפעיל את טללים ואתה

שקל, זה עולה כל חוסה, אתה מוציא מכרז  43,111, נניח, 43משלם שם 

 43,111 -אתה הרי לא מוציא מכרז עם יותר1 מה שקל, 43,111עם 

כרז גוזר את הרווחים שלו, ומה שמגיע שקלים האלה מישהו שזכה במ

 שקלים1 43,111 -זה פחות מ
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עכשיו, הטענה שיש תקורות ויש  השר מאיר כהן:

 עובדים, קשקוש1 

 

 גם שכר העבודה נמוך שם במיוחד1 :דואק רהצפ

 

 מה? השר מאיר כהן:

 

גם שכר העבודה של המופרטים נמוך  :קדוא רהצפ

 במיוחד1 

 

גם שכר העבודה הוא מינימום, אם  השר מאיר כהן:

לא פחות מזה1 לכן, אלה שני הדברים  

 –שאנחנו לוקחים אחריות, הדבר השני  –שאני פותח איתם: האחד 

 מה שלאל ידינו בכדי להפסיק את נושא ההפרטות1כל את נעשה 

 

, אני ביקרתי במוס דות לקשישים, ביקרתי במוסדות ילדים רבותי

שהופרטו, ואני בא בביקורת על משרד הרווחה1 הפרטת? לפחות תפקח1 

 אבל גם הפרטת וגם לא פיקחת1

 

והגעתי לעשרות מוסדות שאיום הסגירה ששלחתי אליהם עשה את 

שלו1 הפריטו עשרות מוסדות והשאירו את האנשים האלה לחסדי 

 שמים1 

 

, ת קשישים בחיפה, ומוסד נערים אני לא אגיד שמוכי אם אני מגיע לבי

לא משנה, כי יש שם נערים ואני לא רוצה, מה שקשור לילדים ונוער 

, אני עושה את בדק הבית במשרד1  אני משאיר את זה אצלי
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אבל בית קשישים, שבצד ימין בחדר  השר מאיר כהן:

אוכל יושב קשיש כולו, סליחה,  

, ואי אפשר לצעוד במסדרון כי  במחילה מכבודכם, מרוח בצואה ושתן

הנעליים נדבקות ללכלוך, והמזון שמוגש זה מזון שחצי מטר ממנו יש 

פח מלא זבובים, ונראה כאילו ונהגנו בהסתר פנים כלפי המוסד הזה, 

ואומרים לי הפריטו, ואני בודק ואני רואה מה שהשקיעו שזה לא היה 

אותו כסף, פשוט רצו  מופרט, מה שהשקיעו זה בדיוק אותו הדבר, זה

תנו את זה למישהו שישבור את הראש1 אבל יש שם מפקח  –לעשות 

שהוא  out sorting -שאמור להיות שם, והמפקח יש לו שני מפקחים ב

, וזה שני סטודנטים שהקשר בינם לבין  הוציא, הוא מכרז את עצמו

הדבר הזה, עכשיו הם גם לא היו צריכים לתת דיווח לאף אחד, לא 

 יס כרטיס ולא1להדפ

 

דווקא המפקחת, העובדת הסוציאלית שלנו, שלושה חודשים לפני 

שהייתי שם, היתה, ראתה את מה שעיניה ראו, רשמה דו"ח, נתנה אותו 

 לאחראית, האחראית שמה אותו במגירה1

 

שאלת האחריות,  –לכן אני אומר, אני פותח בשני הדברים: האחד 

 שאלת ההפרטות1 –הדבר השני 

 

יש שם הפרטה, יש שם הפרטה, ה, זאת מדינה רווחתית, ימסופ אני בא

כל מוסד שהופרט יש מפקח אבל יש שם פיקוח שאתה לא יכול לזוז1 ב

מטעם המדינה שגר במוסד, יושב שם, לא מגיע פעם בחודש למלא 

דו"ח, אלא הוא יושב, הוא כמו במדינות הקומוניסטיות, הפולירוק 

 שנמצא שם, הוא נציג הממשלה1
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אם זה הייתי במפעלים שיקומיים,  שר מאיר כהן:ה

הייתי בבתי אבות, במעונות לילדים  

חוסים, בכל מקום גם שהפריטו השאירו את הפונקציה של המגשר בין 

 המדינה לבין המקום המפורט1

 

 אז את שני הדברים האלה אני מאוד מקווה שאנחנו נצליח לעצור1

 

, oecdריה, המנכ"ל של ראו, שואלים את שאלת הקצבאות, אנחל גו

, מין שילוב של עובד  האיש הזה איש מקסים, איש באמת, כלכלן

 –סוציאלי וכלכלן אחד מהטובים בעולם, ישב איתו ושאלתי אותו 

שלחתם מכתב לממשלת ישראל וביקשתם לבטל את  3112 -אתם ב

 הקצבאות, אז ממה נפשנו? הנה עכשיו צמצמו את הקצבאות1

 

יה את הדבר הבא, הוא אומר לי: תראה, היפנה ואז אמר לי אנחל גור

אותי לקרוא ספר שכתב אותו איזה איש יהודי נחמד, צרפתי, שנקרא 

הירש, הכותרת של הספר "לא תהיינה מספיק מדינות עשירות להחזיק 

שלוש כל מדינות מערב  –אנשים עניים", והוא אמר: תוך שנתיים 

משיך להחזיק את העניים אירופה מגיעות לנקודת שבר, הן לא יוכלו לה

 שלהן1

 

, כי ככל  כל הספר הוא משנה סדורה איך לקחת ולהוציא אנשים מהעוני

שהעולם הגלובאלי הולך ומתקדם, וככל שהקפיטליזם החזירי הולך 

ומתקדם, זה הופך להיות ליקר מאוד לחברות להחזיק אנשים1 יש יותר 

 עניים ואי אפשר יהיה להחזיק אותם1
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מהתוצר הלאומי  22%צרפת למשל  השר מאיר כהן:

שלה מופנה לעניים1 היא לא תוכל  

1 יש שם זעקה גדולה מאוד1   להמשיך לאורך זמן

 

1 הלכנו לפגוש אותו,  1 1 ו , אני  הלכתי לפגוש את הירש, אמרתי לו אדוני

אמרנו לו אדוני בוא תסביר1 ואז הוא אמר קצבאות צריך לבטל, אבל 

שות איתו משהו אחר חוץ כל שקל של הקצבה אסור למדינה לע

 מלהחזיר אותו לאותם אנשים1 

 

 311 -מיליארד, אתם חייבים לדאוג ש 311הורדתם עכשיו קיצצתם 

מיליארד האלה חוזרים לאותם אנשים, דרך חינוך, דרך בריאות, דרך 

רווחה1 שקל אחד ממה שאתם קיצצתם לא צריך ללכת לא לבטחון ולא 

 1 למקומות אחרים1 כך נוהגות מדינות

 

נכון, אנחנו תומכים בלבטל את הקצבות, רק ילדים, לא קצבאות זקנה 

 או קצבאות נכים חס וחלילה1

 

 זה פגיעה לא פחות,  רפי מלאכי:

 

 מה? השר מאיר כהן:

 

 פגיעה לא פחות1 רפי מלאכי:

 

 לא הבנתי1 השר מאיר כהן:
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כשפוגעים בקצבאות ילדים זה פגיעה  רפי מלאכי:

 ות אחרות1לא פחות מאשר בקצבא 

 

אם מדינה מתנהלת נכון זו פגיעה  השר מאיר כהן:

פחות1 למשל, היום בדיון החלטנו, יש  

מיליון שקלים לבטחון תזונתי, אחד הדברים שאנחנו  211באמתחתי 

בודקים מה לעשות עם חלק מהכסף זה במקום לתת אותם להורים, 

 מיליון 21לדאוג שמפעלי ההזנה בארץ יהיו חינם, אז אני יודע שעם 

, שרובם זה ערבים וחרדים, אלעד יהסוציו אקונומ 2עד  4שקל כל 

, אני יודע ששם כל ילד אוכל ארוחת צהריים1 וכאחד  ' וביתר עילית וכו

שבא מדימונה וניהל בית ספר אני יודע, אני מעיד שכשהיתה הזנה 

אצלי בביה"ס זו היתה ארוחה, חלק מהילדים זאת היתה הארוחה 

 ם קיבלו1החמה היחידה שה

 

מיליארד, אתה אמרת בתחילת דבריך שהיה איזשהו  311 -אז הצלחנו מה

, לא, ההבדל בין תקציב ב  411היה  3142לתקציב  3143 -שינוי קטן

ההבדל הוא כמעט מיליארד שקלים בתקציב  3144 -מיליון שקל, וב

משרד הרווחה, כי אני מנסה לקחת כמה שיותר כסף ממה שקוצץ 

 שרד הרווחה1ולהחזיר אותו למ

 

 0,111תכנית המשפחות שאנחנו מתחילים איתה, שזה לקחת  ,עכשיו

 , המשפחות הקשות ביותר במדינת ישראל,hardcore -המשפחות מ

ון1 עכשיו לא  411שנים, כל שנה זה  2ולהכניס אותן לתוכנית של  מילי

משפחות יש מנטור,  41לתת להן כסף, לא רק לתת להן כסף, אלא לכל 

לכים לגייס מאות עובדים, חלקם עובדים סוציאליים וחלקם אנחנו הו

 ,סטודנטים
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כך וכך בוגרי תואר כזה וכזה בתחום  השר מאיר כהן:

כל עשר  1וכו' הקרימינולוגיחינוך,  

שנים, והוא יהיה האבא  2משפחות יהיה להן מנטור שילווה אותן 

והאמא של המשפחה1 להדריך אותם איך מנהלים חשבון והשמות 

קומות עבודה, וללוות את הילדים בבתי הספר וללוות את החולים למ

לוז בדימונה לפני ישל המשפחה לבתי חולים1 עשינו את זה, אני ואלי א

 שנים1 1

 

 כמה זה? :יהונתן דקל

 

1 עשיתי את זה 2מאה מיליון כפול  השר מאיר כהן:

 11לוז, לקחנו יביחד עם אלי א 

נים, שתי משפחות נשרו ש 2משפחות, ליווינו אותן בדימונה 

מהתוכנית, כי יש גם סנקציות, מתחייב אחד ההורים תוך שנה לעשות 

 42השמת עבודה, הילדים מלווים בהישגים בביה"ס1 הצלחנו עם 

 משפחות, שתי משפחות יצאו1

 

, ולאט זו תוכנית שההצלחה שלה היא ברורה 1 אז זה, והבטחון התזונתי

כניות העצמה1 בכל מקום לאט אנחנו מחפשים שהמשרד יוביל תו

 אנחנו נעשה את זהY 1 -ל X -שאתה יכול לקחת מ

 

 אז אמרתי האחריות של המשרד, המשפחות, ניצולי השואה1
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סיפור ניצולי השואה הוא סיפור  השר מאיר כהן:

מאוד קשה, ואני רואה כאן הרבה  

, ואולי חלק מכם בנים לניצולי שואה1 יש חבר'ה  עם שיער לבן כמוני

שנה הצלחנו לייצר רשימה אחודה אחת של ניצולי  01סוף, אחרי  סוף

 שואה, זה לקח לנו תאמינו לי כאילו ואנחנו נלחמים כנגד כל העולם1 

 

ניצולי שואה, זה נתון בדוק, אחרי  421,111יש במדינת ישראל 

ניצולי שואה  33,111שאיחדנו את כל הרשימות1 מתוכם לצערי יש 

 1 מתוכם נמצאים מתחת לקו העוני 0,111במצב כלכלי רע מאוד, 

 

אין עוד ניצול שואה, ויש ניצולי שואה במערב אירופה, במרכז ומערב 

11האירופה, יש גם ברוסיה, ואני מדבר על המדינות  1 

 )מדברים ביחד(

 

 אין מצב מחפיר כמו שבארץ1 :ראובן פרי

 

שהם נמצאים במצב מחפיר כמו  השר מאיר כהן:

 בארץ1 

 

 אני יכול לעזור לך1 :ראובן פרי

 

1  השר מאיר כהן: בדקתי את זה מה שרציתי להגיד1 אין

, הייתי במקום שנקרא   זה, נסעתי

, יש שם בית לניצולי שואה יהודים,   גאודינג ליד מינכן

 

 



 

 

 4414413142 ועדת רווחה של בינ"ה                                              

 

 

 

 

22 

זה קצת מכעיס שאתה מגיע לחו"ל  השר מאיר כהן:

לגרמניה ואתה רואה ששם במדינה  

שעשתה חיים שם ניצולי האיומה והנוראה הזאת שעשתה את מה 

שואה, אבל הם חיים במקום שנראה כמו בית מלון חמישה כוכבים, 

 מקבלים רנטה מאוד גבוהה1

 

 0,111עכשיו מסתבר שבקרב ניצולי השואה במדינת ישראל, אמרתי יש 

שהם חיים מתחת לקו העוני, אבל יש גם ניצולי שואה שהיו באותו 

מניה וחי בכבוד, והשני הגיע מחנה, באותו דרגש, אחד מקבל רנטה מגר

1 אז אנחנו עושים 12אחרי  שני  שם' וחי מקצבה שהיא קצבת עוני

 שואה, זה אנחנוהמיליון לטובת ניצולי  411הוספנו  –תיקונים: האחד 

 מדגישים את זה1

 

הדבר השני, שהוא הולך יותר קשה, שהחלטנו שמשרד הרווחה הוא 

להלחם עם העמותות, השולחן העגול של כל העמותות, קשה מאוד 

אנחנו נצליח, אני מאוד נחוש בנושא העמותות1 לצערי הרב יש בערך 

עמותות שמתעסקות עם ניצולי שואה, רובן הגדול הן עמותות  01 -כ

בהתנדבות, כשאתה בודק את העניין הן לא כל כך בהתנדבות, אבל יש 

 שלושה גופים גדולים מאוד שיש בהם מיליארדי יורו1

 

ות שבכל זמן נתון יש בידה כמיליארד יורו1 יש את חברת ועידת התביע

ההשבה הישראלית שמיכה חריש עומד בראשה, שמסתבר שהיו אנשים 

שהושמדו בשואה שהיה להם רכוש במדינת ישראל, בארץ ישראל דאז, 

יש שם להיום מיליארד שקלים, מיליארד שקלים יש שמחפשים את 

 – 11ד שקלים זה בערך איזה היורשים, בינתיים מי שמרוויח מהמיליאר

 עורכי דין שהם טסים להם ברחבי העולם ומחפשים יורשים1 01
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 אוי ואבוי1 :חבר

 

אתמול שמעתי שעו"ד טס לשבועיים  השר מאיר כהן:

י כי אמרו לו שיש איזה מישהו,   לפיג'

ון, השאר  491מה שהצליחו החברה הזאת, מה שהצליחה לממש זה  מילי

 יושב1

 

ר שטרן ובאנו לאוצר, אלעזר שטרן הניח אתמול הצעת לקחתי את אלעז

ו, והמדינה  –חוק  שניקח את כל המיליארד לטובת ניצולי השואה עכשי

 31שנים ימצאו מישהו יתנו לו, ובעוד  41תתן ערבות, אם נניח בעוד 

, נותן את  שנה ימצא מישהו, יתנו לו1 שר האוצר אמר: רוצה אני

החוק, לוקחים את הכסף הזה  הצעתהגיבוי, שמים, מעבירים את 

 ונותנים אותו לניצולי השואה1 

 

ו אני לא יודע אם ראיתם בטלויזיה את יוליוס, הניצול שואה  ,עכשי

שבא אלי ואמרתי לו מה החלום? הוא אמר לנגוס תפוח1 כמוהו יש עוד 

 אלפים1 יש עוד אלפים, אתם לא מאמינים, שאנחנו מגיעים לשם1

 

אתם לוקחים אחריות על  –משרד הרווחה  שוב, באתי ואמרתי לאנשי

 קשה לריב עם ניצולי השואה, זה תחום האחריות שלנו, לא העמותות1

 העמותות האלה1

 

ביקשתי מעמותה מסוימת להראות לי את התקורות שלה1 לא מוותרים 

על סיר בשר1 אם מנכ"ל של עמותה לניצולי שואה, ולא משנה איזה, 

 , -את השקל ברוטו, תעשו  41,111שכרו 
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שיגיד לי מישהו אם הוא מרוויח כאן  השר מאיר כהן:

שקל ברוטו, גם אני לא  41,111 

1 בסופו של יום אנחנו נצליח  1 ויש רו"ח ועורכי דין מרוויח בוודאי

 להביא את זה למשרד הרווחה1

 

יש ניצולי שואה שלא מוכנים להיות תחת, אמר לי מישהו אני לא רוצה 

אמרתי לו אני מקווה שתתרגל לרעיון כי כל להיות תחת משרד הסעד, 

 מה שאני עושה הוא לטובתך1

 

הבא, ובזה אני אסיים ואני אתן1 התוכנית המשרדית למאבק הנושא 

אנחנו מטפלים בעוני ובעוד כמה דברים, אבל יש נקודה אחת שצדה 

דקות  1את עיני בצורה מדהימה, יש בת"א רבתי, במרחק בערך של 

 , ת הליכה, יש בעיה קשה מאוד של נוער שעוסק דקו 41הליכה מכאן

אומדים את הבעיה  על"םבזנות, ילדים ונוער שעוסקים בזנות1 אנשי 

בני נוער שעוסקים בזנות בת"א רבתי1 עכשיו, שתבינו, כשאני  411 -בכ

, זה לא שהם תל אביביים, כל הפריפריה מגיעה לת"א, -אומר ת"א רבתי

 שיש לו בעיה מגיע לת"א1כל אחד שמחפש את זהותו המינית או 

 

הילדים האלה הסתבר שעל"ם הפעילו חדר אחד ברחוב אילת שהיה 

פתוח מארבע עד שמונה כל יום, ויכלו הילדים האלה, נערים, נערות, 

להגיע לשם, להתקלח, אם הם רצו לעשות בדיקה רפואית, יש שם חדר 

 מלא בגדים, להחליף בגדים, ובשעה שמונה המקום נסגר והם נעלמו

 לתוך החושך עד לפעם הבאה שהם באו1
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בכדי מיליון שקלים  2מיד תקצבתי  השר מאיר כהן:

לפתוח עוד שלושה כאלה, אבל  

 1 7שעות כפול  34שפתוחים 

 

אני באתי לכאן לאחד הסיורים הכואבים ביותר, אם אתם באמת רוצים 

להבין את גודל הבעיה תפנו לנאוה ברק, היא תמיד מוכנה לטייל עם 

 שים ולראות1 אנ

 

, עיריית ת"א לא כל כך משתפת -אני מאוד מקווה שאנחנו ניגע ב

בעיריית איתנו פעולה, אני רוצה שהמשרד יטפל בזה, חשבתי שהמשרד 

ת"א, העובדים של עיריית ת"א יעשו, אני נותן את הכסף, הם רק יעשו 

את שיתופי הפעולה, מסתבר שלא כל כך רוצים להתעסק בשאלה 

 הכאובה הזאת, והיום אנחנו,

 

 יש סיבה למה לא? :שלמה קלדרון

 

  ,זה לא השר מאיר כהן:

 

 זה לא תקשורתי? זה לא, :שלמה קלדרון

 

 זה לא תקשורתי1 –א'  השר מאיר כהן:

 

 הם לא רוצים להעצים1 נחום אסד:
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יש אנשים שטוענים שככל  –ב'  השר מאיר כהן:

שאתה נותן במה לדבר הזה, אגב,  

טיעון מופרך לגמרי, ככל שאתה נותן במה, חוץ מזה העירייה אומרת: 

תשמע, אומר רון חולדאי, בצדק, הוא אומר: תראה, כל תחלואי הארץ 

 א, אני לא יכול להוציא את כל תקציבי לזה1מגיעים אלי לת"

 

 אתה משלם לו, אתה תשלם לו1 :שלמה קלדרון

 

באתי ואמרתי אני נותן כסף1 יש מעט  השר מאיר כהן:

מאוד עיריות שמוכנות להתמודד עם  

, ויש מעט מאוד עיריות שמוכנות להתמודד עם נוער  נוער בסיכון

שאין תוכניות, יש גלל שעוסק בזנות, לא בגלל שאין כוח אדם, לא ב

אני יודע שיש את זה אבל ננסה לטאטא  -איזה נוהג של הסתר פנים 

את זה מתחת לשטיח1 אנחנו מנסים היום להעלות את המודעות של 

 הדברים1

 

אני כאן אעצור ואפתח את זה  השר מאיר כהן:

 לשאלות, בבקשה1 

 

 כולם, זה נהיה ג'נטלמנים, רות רזניק1 אביגדור יפת, יו"ר:

 1  קצר, ממש קצר ולעניין

 

 שתיים ורבע, רבע שעה1 השר מאיר כהן:
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, יש לנו בסה"כ רבע שעה, אז  אביגדור יפת, יו"ר: , כן כן

ככה ממש להיות מוגבלים מוגבלים,  

אחרי דברים כאלה אני בטוח שיש הרבה שאלות וכולם רוצים 

 להתייחס, אבל להיות מוגבלים1 בבקשה רות1

 

ה לדבר על הקשישים שהם אני רוצ :רות רזניק

מעולם לא היו גמלאים במדינת  

 401,111 -ישראל, כל העליה הרוסית המבוגרת הגיעו בשנות התשעים כ

, מעולם לא מצאו עבודה1 בינתיים התווספו 01אנשים שהיו מעל לגיל 

אליהם עוד הרבה מאוד אנשים שעבדו קצת אולי בשמירה, לא למדו 

רותי הרווחה לא מגיעים אליהם1 אני עברית, גלמודים, עריריים, וש

אומרת את זה בתור מי שיו"ר ועדת רווחה בעיר הרצליה הרבה מאוד 

שנים1 לא רואים אותם, לא מגיעים אליהם, הם מצפים שהקשישים 

 המסכנים האלה יגיעו אליהם1 זה נושא אחד1

 

הנושא השני שמאוד חמור זה משפחות חד הוריות, עוני בקרב 

יות, ביחוד כאשר אנשים בורחות מהבית, הולכות המשפחות החד הור

 שני הנושאים1מחדש1 אז אלה להתחיל את החיים למקלטים וצריכות 

 

 תודה רבה1 גדעון, בבקשה1 אביגדור יפת, יו"ר:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

השר בבקשה, התייחסות של השר1  אביגדור יפת, יו"ר:

 רוצה להתייחס לשאלות1 
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אני אפילו עזרתי לשר במאבק בועדה  :גדעון בן ישראל

 -השלא רצו את משרד  

 

 שואה1 השר מאיר כהן:

 

,ניצולי השואה :גדעון בן ישראל אתה זוכר  , כן

 שדיברתי בישיבה? 

 

העזרה שלך היתה מאוד משמעותית,  השר מאיר כהן:

את האווירה1 אני רק היא שינתה שם  

 לענות,רוצה 

 

אני רק מבקש, רק רגע, דבר שהוא  :גדעון בן ישראל

מאוד חשוב ולא מגיע לידי תהודה  

, בכל העולם  מספקת, תראו, יש שאלה של מס ערך מוסף דיפרנציאלי

הנאור, בכל העולם הנאור, אנגליה, גרמניה, הולנד, כל מקום, יש 

, רק בישראל יש פקידים באוצר שזה לא נוח להם להתעסק  דיפרנציאלי

 דחו את זה1 בדברים כאלה, והם

 

ו, לא מדובר על גודל הסכום, מדובר איך לחלק אותו1 אז למשל  עכשי

, בכל הדברים האלה של  העם יש עניין של בריאות, יש עניין של מזון

צריך לתת לפי הנצרך ולא לפי המצרך, ואנשים יותר עשירים הם ישלמו 

יותר1 עכשיו, הסיכום הכללי בגג לא שונה, לא שונה, אבל זאת 

 נות בלתי רגילה לתת אפשרות לאנשים לשפר את מצבם1הזדמ
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ואני רוצה לפנות בעניין זה לשר, אני  :גדעון בן ישראל

סיכמתי עם יו"ר ועדת הכספים של  

 הכנסת שהוא יקים ועדה כדי לבדוק את העניין הזה הדיפרנציאלי,

 

 עושים את זה כבר1 השר מאיר כהן:

 

, פניתי א :גדעון בן ישראל ו, אני מקווה שלומיאנסקי לי

1 פניתי גם לשר האוצר, ואני רוצה -ש 

היום גם להעביר לך מכתב שמבהיר את הסוגיה1 זה לא דורש שום 

1 ואני אומר  הוצאות, אלא זה רק חלוקה סוציאלית אחרת של העניין

 פה עזרתך יכולה להיות קריטית כדי לשפר את המצב1

 

צעיר כל הכבוד על הלחץ הזה של ה אביגדור יפת, יו"ר:

 הנצחי1 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

רצינו לענות לרות1 רות, שני דברים,  השר מאיר כהן:

הנגישות לקשישים, תראי,  –האחד  

הנגישות לקשישים ככל שהעיר גדולה יותר המנגנונים הם קצת יותר 

מסורבלים1 אני יכול להגיד לך שבערים קטנות אנחנו מצליחים, 

 השכונה שלנו, עובדות הקשישים, להגיע לקשישים אל הבתים1 עובדות 

 

יש בעיה גדולה מאוד אצל עולים שעלו ממזרח אירופה, מברית 

מאתר שהבעיה שם היא המועצות לשעבר בשנות התשעים, אני לא 

 בעיה כלכלית, אני מאתר,
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 בעיה כלכלית חמורה1  :רות רזניק

 

 אני, השר מאיר כהן:

 

שלהם עוזבים את הארץ  הילדים :רות רזניק

 ומשאירים אותם, 

 

, אז רציתי להגיד משהו, אנחנו  השר מאיר כהן: אוקי

מאתרים שם, לפחות לפי עובדות  

שכונה ועובדות הקשישים שאני סומך עליהן מהדיווחים ברחבי הארץ, 

עניין של בדידות איומה, עניין של חוסר נגישות שבאמת נובע מכך 

מישהו צריך לחקור את זה, של זוגות  שאחוז גדול מאוד, מדהים,

 כאלה, הילדים שלהם הגיעו איתם לארץ והיגרו, 

 

אפשר למצוא אותם בקנדה, בארה"ב, והמדינה הקולטת עליה רוסית 

בזמן האחרון היא גרמניה1 עולים רוסים חוזרים לגרמניה כי שם יש סל 

 הטבות1

 

מה צריך לגבי הרגישות, משרד הרווחה מוציא כללים מאוד ברורים 

לעשות, וצריך לבקר את הקשישים האלה, אבל הוא תמיד צריך את 

 הגיבוי של הרשות המקומית1

 

יש רשויות, ואנחנו מדברים עם ראשי הרשויות ושולחים להם מכתבים 

 ושולחים להם הוראות וחוזרי מנכ"ל, 
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לצערי הרב חלק מראשי הרשויות  השר מאיר כהן:

ם, הופכים את זה לאישו של יום יו 

שבע אצל רובי, -כמו שעשינו בדימונה, ואני יודע שעושים את זה בבאר

ועושים את זה אגב גם בת"א, ועושים את זה גם בחיפה, אני חייב 

 להגיד, כי אלה ערים שאנחנו מציינים אותן1

 

, מה שנשאר זה השיחות שלך עם ראש העיר, לייצר אבל יש מקומות

העמיד לעולם, לא נוכל שם מתנדבים שמגיע לקשישים1 לא נוכל ל

 להעמיד מערך שיבקר את כל הקשישים יום יום1

 

, לגבי משפחות חד הוריות,  הדבר השני

 

שרותי הרווחה סירבו לעשות את זה  :רות רזניק

 1 1  בשיתוף פעולה עם 1

 

 )מדברים ביחד(

 

 אין דבר כזה, אז אם, השר מאיר כהן:

 

 בעבר, :רות רזניק

 

ששרותי הרווחה, אניאם את יודעת  השר מאיר כהן:

מבקש שתפני אלי1 אני לא מאמין  

 ששרותי הרווחה סירבו לפעול אצל קשישים,

 

 אני לא משקרת1 :רות רזניק
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לא, חס וחלילה, אני לא אמרתי שאת  השר מאיר כהן:

משקרת, אבל יכול להיות שמשהו  

באינפורמציה1 יש בכל עיר עובדת סוציאלית או עובדות סוציאליות 

1 אני לא מכיר עובדת שתסרבשזה תפקיד לכל פעילות שקשורה עם  ן

 קשישים1

 

לגבי המשפחות החד הוריות, אנחנו עכשיו עליזה לביא, אנוכי, קארין 

אלהרר וזהבה גלאון, שזה חוצה מפלגות, אחד הדברים שלמדתי 

כשאנשים עם מוגבלויות או חד הוריות יוצאות  –מאירופה הוא כזה 

בה שלהם1 העוני הגדול זה בגלל שחד לעבוד, שומרים להם על הקצ

הוריות נשארות עם הקצבה המצומצמת והן לא יוצאות לעבוד כי 

 מדינת ישראל בשכל לא רב פוגעת להן בקצבאות1

 

 

, ראיתי, למדתי , בגרמניה, למשל הלכתי ללמוד את החוכמה, לא הלכתי

ניה, בשוויץ, במדינות רווחתיות כמו מרכז צפון אירופה, דנמרק מבגר

, ברגע שהתחלת לעבוד ו שבדיה, יש מה שנקרא דיסריגרד שהוא מתון

יש לך שלושה חודשים שאתה מקבל את הקצבה שלך במלואה, אחרי 

שלושה חודשים מתחילים עד שנגמרת השנה לאט לאט להוריד לך 

 31%מהקצבה1 כשמסתיימת השנה אתה עדיין מקבל לאורך עוד שנה 

שאתה מעודד אנשים לצאת מהקצבה, כאשר הכוונה היא לייצר מצב 

 לעבוד כי משתלם להם בשנתיים הראשונות לצאת לעבוד1

 

להרשות לעצמה יש כאלה שטוענים שלאורך זמן, מדינה לא יכולה 

 לאורך זמן לתת קצבאות מהסוג הזה1
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 מזונות ילדים זה לא קצבה1 :הרב בן ציון בר שלום

 

 מה, השר מאיר כהן:

 

דים זה לא קצבה, מזונות מזונות יל :הרב בן ציון בר שלום

 ילדים זה כסף של הילד1 

 

, זה בדיוק אותו סיפור,  השר מאיר כהן: הויכוח, רבותי

הצעת החוק של עמיר פרץ היא הצעת  

חוק שמטפלת בנושא הזה, הוא בא ואומר בנושא המזונות לא רק שלא 

לקצץ אלא להעלות את הרף, רק אם היא מרוויחה מעבר לשתי 

שקל, רק אז לגעת1 יש לנו ויכוח  40,111משהו כמו משכורות הממוצע, 

איתו, אנחנו טוענים שצריך להוריד את זה כי לא נעמוד בזה, אבל גם 

 בזה יהיה תיקון1

 

 לקחת ממי שחייב לשלם את זה1 :רות רזניק

 

לא יקרה, ואת זה מבין שר האוצר,  השר מאיר כהן:

ואני מאוד מקווה שיבין את זה גם  

נשמע על שולחן המשלה1 אם לא יהיה תיקון של  ראש הממשלה, וזה

שמירה על קצבאות לאנשים מוגבלים, לחד הוריות, לנשים דרושות 

שזה המזונות, אם לא יהיה תיקון הם לעולם לא יצאו ממעגלי עוני 

 ולעולם לא יצאו למעגלי עבודה, זה ברור לכולם1
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לא רק הם, גם הילדים, וזו הנקודה,  :רות רזניק

 ם הילדים במעגלי העוני1הילדים ה 

 

 סליחה, מה לגבי מס ערך מוסף? :גדעון בן ישראל

 

 דקה, עוד דקה, אביגדור יפת, יו"ר:

 

 אני אענה לך1 השר מאיר כהן:

 

 השר מוגבל מאוד עם הזמן1 אביגדור יפת, יו"ר:

 

 שניה אחת אני אענה לך1 השר מאיר כהן:

 

ו עוד אנחנו נשמח כמובן לארח אות אביגדור יפת, יו"ר:

לא פעם אחת1 כל הכבוד באמת על  

השליטה הזאת בחומר והאכפתיות, והאכפתיות נובעת מהכרת השטח, 

כשר הוא ממשיך אותו קודם כל כראש עיר, וגם עכשיו אני רואה אותו 

, לא מסיפורים1 אז  דבר, ממש מכיר את הכל מקרוב, מכיר את זה אמיתי

לא, פה זה לא תיאוריה, אפשר לבוא ולהגיד עזוב הכל זה בתיאוריות, 

, באופן מעשי הלכה למעשה1   זה מעשי

 

ממש עוד שתי שאלות קצרות מפני שהשר ממש בשתיים ורבע אמור 

 לזוז1 בבקשה, קצר ולעניין1
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שמי מאיה חסקל, אני עו"ס, אני  :מאיה חסקל

אני אגיד כמה  חברת בינ"ה, 

ושבת התייחסויות, אני מצטערת על העניין של הזמן, אבל אני ח

 שהקדשת לנו מזמנך גם כדי שנוכל להתייחס התייחסויות רציניות1

 

שכן  32% -אי ועדים, וה-אז אני שמחה שהתחלת מזה, מהאחוז של ה

עו"ס עובדים בעצם בהפרטה, אם לא למעלה  41% -מאוגדים1 למעלה מ

 ,מזה, ואין

 

 לא, פחות1 השר מאיר כהן:

 

1 41% -לא, הנתונים הם לא פחות מ :מאיה חסקל

 כרגע סטודנט שיוצא מהלימודים, 

 

 ,20%לי יש נתון של  השר מאיר כהן:

 

 221לא נתווכח, נחתוך באמצע,  4% דואק: רהצפ

 

אני יכולה להגיד לך שיש דבר שנקרא  :מאיה חסקל

הפרטה משנית, שאולי לא נספרת  

כהפרטה, אבל אם אני עובדת במרכז למניעת אלימות בהרצליה, ואני 

י מהעמותה, אז אני עדיין מופרטת מבחינת תנאי השכר מקבלת את כספ

 שלי והעסקה שלי ואי התנאים הסוציאליים שאני מקבלת1
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ו, אין שום מקום שמאפשר לדבר  :מאיה חסקל  עכשי

הזה באמת לקבל, אני ככה באמת  

שומעת את מה שאתה אומר על ההפרטה והיכולת שלך להלחם 

לך שאני לא ראיתי וחוויתי בשנה אני יכולה להגיד  בהפרטה, במוסדות1

האחרונה מקומות שנסגרו ולא קיבלו אפשרות של מכרז נוסף1 אני 

לדוגמה בית נועם שנסגר והוקם, וקשת, עמותה שלא  יכולה להגיד

משלמת אפילו לא שכר מינימום ענפי לעובדים שלה, קיבלה את המענה 

ם, למכרז הזה, והיא לא חוסכת רק בחוסים, היא חוסכת בעובדי

 בזכויות שלהם, בוותק שלהם, שאין להם ותק1 

 

שנה הנחה עובדים, הדריך אותם, למעשה קיבל  43עובד שעבד שם 

שקלים משכורת, בלי שום  1,111שנים לקבל  43הצעה של אחרי 

תנאים, בלי שום ותק, בלי שום הגדרת תפקיד, זה התייחסויות שאני 

כאלה מקבלות מענה רוצה באמת להבין איפה זה עומד, איך עמותות 

למכרזים, איך העו"ס אין שום אכיפה של אותם מקומות שלא מקבלים 

, ואין שום התייחסות 3144 -ענפי למרות שזה מאת השכר מינימום 

 לזה1

 

אני אגיד מעבר לזה, אמרת שנפגשת עם קבוצה של אנשים שמתייחסים 

 לזה שמוציאים להם את הילדים מהבית1 אני רוצה להגיד שהתגובות

 האלימות ברשת שאני מקבלת, אני עובדת במרכז למניעת אלימות,

 

אז מה, זה אומר שאני לא צריך  השר מאיר כהן:

 לפגוש אותם? 
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אני אמרתי את זה? שמעת אותי  :מאיה חסקל

אומרת את זה? לא1 אז מה שאני  

שאני לא שומעת עמדה מאוד ברורה שיוצאת לתקשורת אומרת אבל 

1 כי אחרי כל אחד ואחד מהמ קרים האלה, שאומרת את הגב שיש לי

, לא רוצה להוציא אף ילד מהבית,  מבחינתי קח לי את התפקיד שלי

אבל אל תבוא אלי אחר כך כשאבא זורק אותי את הילדים שלו מהגג 

ותאשים אותי שאני לא הייתי מספיק עם עיניים פקוחות, ולמה לא 

ותו מהם, ואיך הוצאתי את הילדים האלה מחזקתו, ולמה לא הרחקתי א

בכלל היתה לו אפשרות לראות אותם1 אין לי את היכולת לקחת את 

 האחריות הזאת1

 

אני מקווה שפקידות הסעד מדברות  השר מאיר כהן:

אף אחד לא  –קצת אחרת ממך, כי א'  

האשים את פקידות הסעד, אם היית רואה איזה גיבוי אנחנו נתנו, אני 

 יית מדברת אחרת1 אישית נתתי לבנות בעמק חפר, אז ה

 

חד וחלק אמרתי יותר מפעם אחת בתקשורת שנגמר העידן  –ב' 

שמתירים את דמם של העו"ס, אבל מה לעשות שעו"ס גם מרשים 

 לעצמם לאסור על אנשים לבקר אותם, זה לא יהיה1 

 

כל בן אדם שלקחו לו את הילדים שלו שירצה לבוא אלי לבית שלי, 

, אני אקשיב לכולם1 עד היום הצלחתי על  יבוא לבית שלי ולחדר שלי

מפגינים ליד הבית שלי כל יום,  ידי כך רק להוריד את גובה הלהבות1

אני מותקף ברשת פי עשר ממה שכל פקידת סעד מותקפת, אבל זה לא 

 1מונע ממני
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, כל פקידת סעד שמותקפת היום  השר מאיר כהן: תראי

, ישבתי עם -אני יודע, יש לי את כל ה 

ם סגן המפכ"ל, וישבתי עם היועצת המשפטית, ואנחנו המפכ"ל, וע

עושים הכל ומגיעים אליהם לחבר'ה האלה, ויש כמה חבר'ה שירדו 

מהרשת, תאמיני לי את יקי אף אחד יותר לא ישמע כי טיפלנו בו1 אני 

 יודע בדיוק1 

 

אבל אי אפשר, הגיבוי שאתם מקבלים עכשיו לא קיבלו אותו, לא נתנו 

, אני אותו אף שר לפני , אבל יחד עם זה אני מחויב, כי זה התפקיד שלי

שר, כשבאה אלי אמא וטוענת שלקחו לה את הילדים, אני מקשיב לה, 

, אני שומע, -אני בסוף אומר לה גברתי את טועה, אני קורא לאנשי ה

 אני אומר לה את טועה1

 

השבוע ישבה אצלי שופטת שהיו לה טענות קשות, אז שני דברים היה 

 אפשר,

 

חבל שהיא לא טענה אותם בזמן  :דואק רהצפ

 כהונתה1 

 

לא משנה1 שני דברים היה אפשר, או  השר מאיר כהן:

להשאיר את זה תלוי, את הכתבה  

הנוראה הזאת שעשתה נזק גדול מאוד למשרד הרווחה, או לקרוא לה 

ולהגיד לה בואי גברתי שבי איתי, השר מזמין אותך1 את מבינה מה 

כשאת אומרת דבר כזה? את מבינה שאת מתירה את  גודל האמירה שלך

 דמם?

 



 

 

 4414413142 ועדת רווחה של בינ"ה                                              

 

 

 

 

39 

אחת כמוך, צעירה, שלא  ,עכשיו השר מאיר כהן:

מכירה את זה, תגיד מה פתאום השר  

 פגש אותה? אבל זו חובתי לפגוש את האנשים האלה ולהסביר להם,

 

על דבר ראשון אני לא אמרתי מילה  :מאיה חסקל

 1 1 1  זה שאתה 

 

 )מדברים ביחד(

 

 לא, כי נראה לי שככה, מאיר כהן:השר 

 

זאת לא היתה האמירה1 האמירה  :מאיה חסקל

 היתה, 

 

 לפגוש אותם, השר מאיר כהן:

 

, ואני גם לא כזו  :מאיה חסקל הדבר היחיד שאמרתי

שנה כרגע  41צעירה, אני עובדת  

 בעבודה סוציאלית, בכל השנים האלה,

 

 ?קחי את זה כמחמאה, מה את רוצה השר מאיר כהן:

 

אין לי בעיה, אני מקבלת את זה  :מאיה חסקל

 כמחמאה, אבל יש, 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(



 

 

 4414413142 ועדת רווחה של בינ"ה                                              

 

 

 

 

41 

 

בבקשה, תקחי את זה למפכ"ל, את  השר מאיר כהן:

יודעת מה המפכ"ל יגיד לך? שבוע  

, כתב לי, שר האוצר מקומך באושוויץ1  שעבר מישהו כתב לי, תקשיבי

לא אחוס עליך ולא על ילדיך1 צילמנו את זה, אחרי זה הוא כתב אני 

הוא אנרכיסט,  –התגובה היתה רוני צילם את זה, הלך למשטרה1 

בדקנו, הגענו אליו, הוא אנרכיסט1 מה הוא אמר? הוא לא איים עליך, 

 הוא לא1 

 

פסיקה של השופט אדמונד לוי, בבקשה תקראי את הפסיקה, הוא אומר 

 החדש של האינטרנט1אם אין איום מפורש, זה העולם 

 

עכשיו, הלכתי עם סימונה, ישבנו בחדר שלי עם המפכ"ל, המפכ"ל דבר 

אחד התחייב, שלא יסגרו תיקים כנגד עו"ס1 קיבלתי השבוע מכתב, 

נדמה לי מכרמיאל, שכן סגרו תיק כנגד עו"ס, התקשרתי למפכ"ל, פתחו 

 את התיק1 

 

כתקיפה,  אמרתי לו: תשמע, נתת את המילה שלך, לא יסגר תיק

כתקיפה פיזית של עו"ס או יריקה או קללה בתוך המרחב, לא יסגר תיק 

בגלל חוסר עניין לציבור1 כי עד היום תיקים נסגרו בגלל חוסר עניין 

 לציבור1 עו"ס חטפה בעיטה ממישהו, סגרו, כי אמרו שהוא משוגע1

 

אבל זה ימשיך תמיד, אלא אם כן אנחנו נתחיל גם קצת להקשיב להם, 

 ,-ש מה הכעס של חלק מהם? הכעס של חלק מהם זהכי 

 

 לא מקשיבים1 :שלמה קלדרון
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לא מקשיבים להם1 אז אם יש מנגנון  השר מאיר כהן:

 מקשיב,שכן  

 

אגיד  אבל יש פה עמדה סותרת, אני :מאיה חסקל

 לך גם למה, בשני משפטים,  

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 איה,מאיה, מ נחום אסד:

 

יש הרבה מקומות עבודה של עו"ס  :מאיה חסקל

 אין אבטחה 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

1 בלי אבטחה1 דבר שני אני אומרת  :מאיה חסקל 1 1

לך, אני עובדת, כרגע הועברנו, בזכות  

זה שהעמותה נסגרה עברנו להיות עובדי עיריית הרצליה, לי אין 

שעות מאוחרות בערב עם גברים בלבד בלי  אבטחה, ואני עובדת עד

1 אני נותנת דוגמאות שהן שוליות1  אבטחה, וזה לא רק אני

 

הדבר שאתה אומר, שהוא מאוד יפה, מצד אחד מתייחס באמת למקום 

שלשמו הוקם, אני מטפלת רק בגברים אלימים, אבל אני יכולה להגיד 

 ועם, לך שבמקביל מה שקורה זה שמקומות כמו בית שלב, בית נ
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מקומות שאמורים לתת מענה טיפולי  :מאיה חסקל

לאותם גברים, נסגרים ו/או הולכים  

 לעמותות,

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 לגברים, השר מאיר כהן:

 

, :מאיה חסקל  כן

 

 אביגדור, יש לי משהו, :יהונתן דקל

 

 רגע, רגע, חברים, חברים, אביגדור יפת, יו"ר:

 

לשמוע התייחסויות לשני רציתי גם  :סקלמאיה ח

הדברים הראשונים שאמרתי על  

 ,-המופרטים ועל ה

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

1 :חברה  הפורום המאבק בעוני

 

 חברים,  נחום אסד:

 

 ,אני :יהונתן דקל
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 חברים, הזמן, נחום אסד:

 

 )מדברים ביחד(

 

1 :חברה  פורום המאבק בעוני

 

 אני דבר קצר רוצה לשאול1 :ן דקליהונת

 

אנחנו רוצים לברך אותך על פורום  :צפרה דואק

המאבק בעוני ושהרמת את הכפפה  

החשובה הזאת לתועלת מדינת ישראל1 אני חושבת שהחשיבות של 

המפגש שלך איתנו היום, ואולי אפשר להרחיב את זה, כי ההסתדרות 

שאנחנו מטפלים מפני  היא השותפה הכי הגיונית במאבק בעוני

בעובדים שהם נהיים מיום ליום יותר ויותר עניים, שלא יכולים לחיות 

מההכנסה שלהם בגלל המדיניות הלא ליבראלית שאפיינה את 

 השלושים שנה אחרונות1

 

אז בחרו את האיש הכי נכון להרים את זה, אתה מאוד אמיץ שהרמת 

איתנו בעניין את זה, ואנחנו בהחלט רואים, מזמינים אותך לשותפות 

 הזה1

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

1 נחום אסד:  חברים, יש לנו בדיוק עוד דקה וחצי

 

 שאלה קצרה, :יהונתן דקל
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 קצר, ממש קצר1 אביגדור יפת, יו"ר:

 

שאלה קצרה, מהרווחים הכלואים יש  :יהונתן דקל

 ,-לטובת המנו נתח מ שלוקחיםמצב  

 

מיליארד שקלים  4ו אתמול לקח השר מאיר כהן:

ואני פורסם, מהרווחים הכלואים,  

 411שאני מבקש עוד  , שלחנו תוכנית לשר האוצרכבר שלחתי תוכנית

מיליון למשרד הרווחה, אז הוא אומר לי: חכה, עוד לא קיבלתי את 

 הכסף, אתה כבר מבקש?

 

הסיפור של הרווחים הכלואים, למי שלא, הרווחים הכלואים זה רווחים 

ולתאגידים שמחזיקים אותם בבנק, ומחזיקים אותם שיש לחברות 

בבנק כי ברגע שהם מוציאים אותם הם צריכים לשלם דרגת מס 

ו, בכל מדינות העולם מחליטים אחת לכמה שנים  מסוימת1 עכשי

 41%במקום שאתם תשלמו  –לעשות איזה מבצע, לבוא להגיד להם 

, ואז בעצם 21%ם רק מס, אנחנו במהלך השנה הזאת מרשים לכם לשל

 21מיליארד, המדינה מיד מרוויחה  411אם נניח מישהו מוציא 

 מיליארד, זה הסיפור של הרווחים הכלואים1

 

ו, גם טבע וגם כיל, גם צ'ק פוינט, תראו, משלוש חברות, משלוש  עכשי

מיליארד1 אגב, אני המלצתי מיד להחזיר את כל  4חברות גויסו 

חזיר את הקצבאות, עכשיו תשערו הקצבאות, אבל היה אפשר לה

 בנפשכם שכל המפעלים וכל התאגידים הגדולים יעשו מבצע כזה, 
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עכשיו זה תלוי במדינה, עכשיו יש  השר מאיר כהן:

כאלה חבר'ה שיש להם כל כך הרבה  

כסף שהם אומרים שישאר שם, לא מוכנים לוותר על שקל1 אז יש, יש 

ו, זאת הפעם הראשונה ב עשור האחרון שזה קורה1 התייחסות1 עכשי

וישב, אני יודע ששר האוצר ישב אישית עם האנשים האלה לשכנע 

 אותם, חזר קצת כסף1

 

 יהונתן, שאלה אחרונה1 אביגדור יפת, יו"ר:

 

אחד, רציתי לברך אותך קודם כל על  :יהונתן דקל

 משהו חדש ששמעתי, 

 

 יהונתן, מה אתה עושה? השר מאיר כהן:

 

 צה לכלכלה ומשפטים,אני מר :יהונתן דקל

 

 איפה? השר מאיר כהן:

 

 במכללות, :יהונתן דקל

 

 תושב ראש פינה1 אביגדור יפת, יו"ר:

 

תושב ראש פינה, היום מתגורר בת"א,  :יהונתן דקל

והנה אפרופו השאלה הראשונה רציתי  

 להתחיל בפתיח קודם כל, אבל הובלת אותי דרך השאלה השניה,
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, בנו השר מאיר כהן: שא דיור אני לא איש אין לי

 בשורה, אני אומר לכם בכנות1 

 

1 תתן מענה לזה1 :דואק רהצפ 1 1  אולי הועדה 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 לדיור ציבורי היא תתן1 השר מאיר כהן:

 

הדיור הציבורי צריך לטפל בזה ואני  :יהונתן דקל

חושב שלא דיברו על הנושא1 אני  

מבורך מה שעשית, מפעלי ההזנה, אבל דבר אחד חושב שזה מאוד 

הדאיג אותי מאוד לשמוע ממך ומשר במדינת ישראל, שאמרת על 

של מדיניות הפרטה, למרות הפיקוח, שקורים כאלה דברים בתהליכים 

שאתה נגד מדיניות הפרטה, ואתה מעודד העברה והעסקה מחדש של 

אם המפקח י המדינה, איפה הפיקוח? אם דבר כזה, מפקח, לא שמעת

אחראי ששם את זה במגירה אם הוא נשאר בתפקיד הזה או לא1 איך 

 נשאר אדם כזה,

 

 תשאל את צפרה1 השר מאיר כהן:

 

אדם כזה לא ראוי להיות במקום  :יהונתן דקל

ב' אדם כזה לא ראוי  –עבודה1 זה א'  

 להיות אם הוא לא אחראי למעשיו1
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ה זה שסרח בתפקידו לא יקבל הגנ :דואק רהצפ

 מאף אחד1 

 

 חבריה, זה לא, זה לא, השר מאיר כהן:

 

השאלה השניה היתה על הדיור  :יהונתן דקל

 באמת1 

 

זה לא עובד שסרח בתפקידו, זה עובד  השר מאיר כהן:

שבא ואמר לא היו נהלים ברורים1  

עכשיו כשיש נהלים ברורים שמחייבים אותנו בזמן להגיב, אז צריך גם 

הכי קל זה היה לקחת את המפקח, מפקחת הרי הדבר  להיות צודק1

במקרה, ולהגיד לה תלכי הביתה1 אבל היא אמרה: תראה, יש לי עוד 

כמה דוחות כאלה, לא היו נהלים ברורים שדו"ח כזה צריך תוך עשרה 

 ימים לתת תגובה1 ישבנו וכתבנו נהלים1 אז היום אנחנו מטפלים בזה1 

 

שנה,  31שנה,  21ובד אבל תראה, עוד פעם, אם אתה מוצא עובד שע

תראה מעולם לא פיטרתי עובד, להוציא עובד אחד בעיריית דימונה 

שיבדל לחיים ארוכים, שהיה מגיע בבוקר, מדפיס והולך הביתה, ובא 

 בשלוש, מדפיס, ועליתי על זה1 זה העובד היחיד שפיטרתי1

 

נפשות  9תראה, אני בא ממקום של, אני זוכר את אבא שלי ז"ל מובטל, 

 מונה, עד שהשיג בשעה טובה ומוצלחת, בדי

 

 בירוחם,  :כורשחרות 
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 ,' עברנו07 -, ב-את הבירוחם,  השר מאיר כהן:

 

 )מדברים ביחד(

 

1 :רשכוחרות  1 1 

 

 איזה שם משפחה?  השר מאיר כהן:

 

 כורש1 :רשכוחרות 

 

 כורש אנדג'י? השר מאיר כהן:

 

חברת החשמל, הקים תחנות של  אביגדור יפת, יו"ר:

 ברת חשמל1ח 

 

 מה, אתה כורש אנדג'י? השר מאיר כהן:

 

 מצוות המקימים של חברת חשמל1 אביגדור יפת, יו"ר:

 

 הוא למד איתי בכיתה כורש1 השר מאיר כהן:

 

 אני הייתי שלוש שנים לפניך1 :רשכוחרות 

 

אמא שלך היתה הגננת, מה אתה  השר מאיר כהן:

 מבלבל? למדנו באותה כיתה1 

 



 

 

 4414413142 ועדת רווחה של בינ"ה                                              

 

 

 

 

49 

 אמרתי לו שאתה מגיע, הוא אומר אני  ו"ר:אביגדור יפת, י

 עוזב הכל1 

 

זה אתה כורש? לא ראיתי אותך  השר מאיר כהן:

 חמישים שנה1 תיכף נתחבק1 

 

, זה  אז אני תאמינו לי שאני לא אפטר עד שחס וחלילה כלו כל הקיצין

מהקטע הזה צפרה אין לה מה לדאוג1 אני בן אדם שמאבד את מקום 

 גדולה ביותר, הטרגדיה הכי גדולה1עבודתו זו הטרגדיה ה

 

לזכותו של השר יאמר שהוא שם את,  :דואק רהצפ

 He put hisאיך אומרים באנגלית?  

mouth where the money is 1 הקרן למפעלי שיקום זכתה לתמיכה

1 '  חזקה מאוד עכשיו וגם לתקציבים, וגם לא מפוטרים אנשים וכו

 

ט את שני האוצר רצה כל כך להפרי השר מאיר כהן:

הגופים האלה, את הקרן לשיקום ואת  

אש"ה, תאמיני לי שאני לא יכול בשמונה חודשים או בעשרה חודשים ר

עובדים, האוצר  111לתקן את הכל, אבל שני הגופים האלה שמעסיקים 

עובדים,  411 -הביא לי תוכנית שאם הוא מפריט אותם הוא יורד ל

 111 -ף ממשרד הרווחה כי העמדתי על הרגליים האחוריות, הפרשתי כס

בינתיים יצאו בהסכמה, אבל שערי בנפשך, מדינת ישראל  01האלה, 

בונה, בכדי להקים מפעל בדימונה, אני רוצה שתדעו את הפרטים 

מיליון דולר  21עובדים, מוכנה להשקיע כמעט  411האלה, שמעסיק 

 בהטבות1
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 411אתה לוקח מקום מפטר ממנו  השר מאיר כהן:

 מה עשית? עובדים, 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 ובחרת יופי של מנכ"ל1 :דואק רהצפ

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

, :גדעון בן ישראל  תתייחס רגע לשאלה שלי

 

 חברים, קודם כל אנחנו, נחום אסד:

 

 )מדברים ביחד(

 

 רגע, רגע אחד1 :גדעון בן ישראל

 

1  יו"ר: אביגדור יפת, תודה רבה אנחנו עוד נשמע אותו

לכבוד השר1 האיש הנכון, במקום  

, בזמן הנכון1  הנכון

 

כבוד השר, תזכיר רק במילה את  :גדעון בן ישראל

 1  העניין הדיפרנציאלי

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 הישיבה נעולה
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 החלטות שנתקבלו בישיבת ועדת רווחה

 3142אוגוסט ב 4שנערכה בתאריך 

 דברי ברכה 41

חברי הועדה ובראשם מר אביגדור יפת, בירכו את המרצה 

, שר הרווחה והשירותים הקהילתיים –מר מאיר כהן האורח, 

  1ולתוכניותיו לפועלותוך שהתייחסו 

התייחסה לחשיבות המפגש עם כב' השר  הגב' צפרה דואק 

 פעולותיהבואף הזמינה אותו לשתף פעולה עם ההסתדרות ש

 1הגיונית במאבק בעוניהשותפה הינה ה

 

שר הרווחה והשירותים  –מר מאיר כהן  –הרצאת אורח  31

 הקהילתיים

כב' השר מיקד את הרצאתו, תוך שהתייחס לשאלות חברי 

מדדי העוני  –הועדה וחברים נוספים שנכחו, בנושא 

קיצוצים בקצבאות הביטוח הלאומי והפערים החברתיים, ה

לאור ממצאי דו"ח העוני של הביטוח  ות,והשלכותיהן החברתי

 1הלאומי

כב' השר הדגיש כי המדינה צריכה לטפל ולקחת אחריות על 

, עוני ילדים, הזנת ילדים, משפחות אומנהנושאים כגון: 

 שינויים חברתיים, חוסים, ניצולי שואה1

, לדבריו כב' השר הביע את מורת רוחו מההפרטות,  שכן

את פרטה1 בנוסף, ציין המדינה לא חוסכת כסף בדרך של ה

חשיבות הפיקוח והאכיפה על הגופים השונים אשר פועלים 

  מכוח ההפרטה1


